
Radna Rady Miejskiej Mosina, dnia 12 luty 2014r.

Małgorzata Twardowska
61-160 Daszewice
ul. Poznańska 81 Rada Miejska w Mosjnje

Wpł.dnia13.02. 011...r.

Nr sprawy ł3( 000 22 313

Sz.P.
Waldemar Waligórski
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Mosinie

Dotyczy: pisma PP.67271.2.2014.MS Rada Miejska w Mosinie odpowiedzi na zapytanie z

dnia 31 grudnia 2013r., w sprawie udzielenia informacji na temat ilości miejsc postojowych w

wydanych decyzjach lokalizacyjnych dla powstałego osiedla Family House Sp. zo.o. w

Czapurach, w szczególności przy ulicy Morelowej. Uzupełnionej odpowiedzią z dnia 27

stycznia 2014r PP.67271 .2.2014.MS BR.0003.722.2014

Zgodnie 37 ust. 3 Statutu Gminy Mosina przyjętego uchwałą nr LI/369/13 Rady Miejskiej

w Mosinie z dnia 3 grudnia 2013r. (Dz.Urz.Woj.Wiełkopolskiego z 2014r., poz. 154), który

obowiązuje od 23 stycznia 2014r.. Z powyższego wynika, iż Radny może się zwrócić do

Przewodniczącego Rady o niezwłoczne uzupełnienie odpowiedzi co niniejszym czynię.

Zgodnie z w/w zapisami w Statucie Gminy Mosina „.. zapytania składa się w w celu

uzyskania informacji o stanie faktycznym”. Zapytanie moje jest zapytaniem dotyczącym

aktualnych problemów Gminy i nie jest zapytaniem o indywidualne sprawy rozstrzygane w

drodze decyzji administracyjnej. Odpowiedź służy do ustalenia (potwierdzenia) standardów

stosowanych w Gminie Mosina.
Podkreślenia wymaga, że zapytanie moje dotyczyło aktualnych problemów Gminy w celu

ustalenia czy stosowane są standardy dotyczące miejsc parkingowych wyznaczanych do

poszczególnych mieszkań w postępowaniach administracyjnych dotyczących wydania decyzji

o warunkach zabudowy dla przedmiotowego obszaru i z tego względu w świetle

obowiązujących przepisów przysługuje radnemu prawo do uzyskania konkretnej odpowiedzi

na zadane pytanie.
Nadmieniam „iż nie otrzymałam odpowiedzi dotyczącej miejsc parkingowych. Proszę o

podanie liczby miejsc parkingowych (postojowych) wyznaczonych dla jednego mieszkania w

w/w decyzji.

Z poważaniem
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Pani
Zofia„ringer
Bu istrz Gminy Mosina

Uprzejmie informuję, że pismem z dnia 12 lutego br., którego kserokopię przekazuję

w załączeniu, radna Małgorzata Twardowska zwróciła się do nmie o niezwłoczne

uzupełnienie odpowiedzi na jej zapytanie w sprawie udzielenia informacji na temat ilości

miejsc postojowych w wydanych decyzjach lokalizacyjnych dla osiedla Family House

w Czapurach. Dotychczasowe odpowiedzi udzielone jej w tej sprawie:

nr PP.67271.2.2014.MS z 14 i 27 stycznia 2014 r. uznała bowiem za niewystarczające.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o, jeśli to możliwe, przekazanie wyżej

wymienionej radnej informacji, których oczekuje.

Do wiadomości:
Pani
Małgorzata Twardowska
Radna
Rady Miejskiej w Mosinie


